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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Warmte
Het was een warm begin van de week. De kinderen hebben het echter prima gedaan. We
hebben het tempo aangepast en veel laten drinken.
Ook bij het schoolreisje van groep 5 en 6 was het erg warm, maar de meeste kinderen
zochten volop verkoeling bij de fonteinen en in de schaduw. De kinderen hebben veel
gedronken en hun tempo aangepast.
In school was het redelijk goed uit te houden. Een tropenrooster zullen we niet zo snel
inzetten. Hiervoor moeten er margedagen worden ingezet en die hebben we niet meer. Met
de MR hebben we hierover gesproken. Het zou dan betekenen dat kinderen op een later
tijdstip deze uren moeten inhalen, dat is niet wenselijk.
Musical groep 8
Gister heeft groep 8 de eindmusical gespeeld in het openluchttheater. Voor een enthousiast
publiek speelden de kinderen de sterren van de hemel. Foto’s komen nog op de site.
Laatste schooldag
Vrijdag 12 juli is het de laatste schooldag. De leerlingen worden op deze dag om 09.30 uur
verwacht op school. Daarna zullen zij in groepjes worden verdeeld en beginnen ze aan de
vossenjacht. Deze ochtend hoeven de kinderen geen drinken en eten mee te nemen. Rond
12.20 uur zullen we groep 8 en andere schoolverlaters uitzwaaien en dan begint de
zomervakantie!
Vossenjacht
We hebben inmiddels genoeg vossen voor de vossenjacht.

Schoolfoto’s
Vandaag hebben we kaarten uitgedeeld van de schoolfotograaf. Op de kaart staat een inlogcode en
uitleg over hoe u de foto’s online kunt bestellen.

MR
Afgelopen dinsdagavond hadden we de laatste MR vergadering. We hebben de volgende
onderwerpen behandeld:
 Schoolgids 2019-2020
 VVE Thuis van Scala, een mooie kans voor ouders van groep 1 en 2 om thuis aan de slag te
gaan met dezelfde thema’s als op school.
 Beleid op warmte; de MR heeft aangegeven dat er geen beleid komt op de warmte.
 Evaluatie van de MR ( schooljaar 2018-2019)
 Evaluatie van het schoolplan 2015-2019
 Nieuwe schoolplan 2019-2023 toegelicht
 Uitstroom van de leerlingen van groep 8
 Verbouwing (binnenruimtes in school) komend schooljaar
We hebben ook dit schooljaar weer samen met de MR naar veel schoolzaken gekeken en langs deze
weg willen we de MR leden ook hartelijk bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar. Beppie zat
voor de laatste keer als MR lid bij de vergadering. Na de vakantie zal Anja Sinnige haar taak
overnemen als MR lid.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1
Op woensdag 3 juli vier ik mijn verjaardag met de groep. De kinderen mogen deze dag verkleed op
school komen. Het spaarvarken komt in de klas. Wie dat wil, kan hierin een donatie doen voor het
goede doel (Stichting Hoormij).
Juf Yvonne
Groep 1 en 1 / 2
Schoonmaakavond

Op maandag 8 juli van 18.30 tot 20.30 uur willen we graag, met
zoveel mogelijk ouders, de beide kleuterlokalen schoonmaken.
Wij zorgen voor de koffie met iets lekkers erbij. Wie staat ons bij
met emmer en sop?????? U kunt zich opgeven bij Yvonne of Yda
(mag ook via de mail), of uw naam invullen op de lijst die bij de
deur van de lokalen hangt.
Modderdag / speelgoeddag
Iedere vrijdag mag er speelgoed worden meegenomen. Op vrijdag 28 juni kan er alleen

water- of modderspeelgoed meegenomen worden. Het andere speelgoed is niet handig, in
verband met de Modderdag.
Groep 3
Donderdag 4 juli brengt groep 3 een bezoek aan de bibliotheek in Oosterwolde. Hier krijgen de
kinderen uitleg hoe je een geschikt boek uitzoekt. Ook mogen ze een aantal boeken meenemen om
in de vakantie te lezen. We hebben inmiddels genoeg chauffeurs.
Groep 6:
Volgende week mogen de kinderen een tas meenemen voor alle spullen die ze meekrijgen.
Huiswerk
Groep 6:

Interview ouder(s)/verzorger(s)

aardrijkskunde donderdag 4 juli

Een leuke korte opdracht die we kunnen gebruiken bij de aardrijkskundeles van volgende week.

EXTERNEN

VVE Thuis
In het eerste jaar worden de belangrijkste bouwstenen gelegd voor de ontwikkeling van uw kind.
Ouders spelen hierbij een grote rol. De manier waarop u speelt en praat met uw kind heeft veel
invloed op de ontwikkeling. Uw kind kan spelenderwijs veel van u leren. VVE Thuis helpt daarbij.
kleuters
Leerlingen van groep 1 en 2 worden op een speelse manier uitgedaagd de wereld om hen heen te
ontdekken. Kinderen werken in thema’s waarbij kinderen een aantal weken lang activiteiten, liedjes
en boekjes aangeboden krijgen die passen bij dat thema. Het programma VVE Thuis sluit hierbij aan.
Ouderbijeenkomsten
VVE Thuis is bedoeld voor kleuters vanaf 4 jaar en bestaat uit 8 bijeenkomsten voor ouders per
schooljaar. Tijdens deze ouderbijeenkomsten ontvangt u een themaboekje passend bij het thema
waar uw kleuter op school mee bezig is. Door thuis spelenderwijs activiteiten aan te bieden die
passen bij het thema van school, zal uw kind nieuwe woorden sneller onthouden en leren toepassen.
Materialen
Tijdens de ouderbijeenkomst wordt verteld over het thema in de kleutergroep. U hoort welke
activiteiten uw kind doet op school en bijvoorbeeld welke liedjes er gezongen worden. Daarnaast
worden de activiteiten van VVE Thuis besproken door een medewerker van Scala. U ontvangt
materialen die u nodig heeft bij het uitvoeren van de activiteiten. Het materiaal van VVE Thuis
bestaat onder andere uit werkbladen met puzzels, praatplaten, memory en materialen die u nodig
heeft bij het uitvoeren van de activiteiten van VVE Thuis: schaar, lijm, vouwblaadjes, spelbord, e.d.
Kosten en aanmelden
Deelname aan VVE Thuis is gratis. U kunt uw kind aanmelden in overleg met de leerkracht van uw
kind/of via onderstaande contactgegevens.

Meer informatie
Op school zijn er folders aanwezig bij juf Jeanette die u mee kunt nemen.
Contact
Voor vragen en/of aanmelding kunt u ook contact opnemen met Annewieke Stoffer, leidinggevende
bij Scala, via:
 astoffer@scala-welzijn.nl
 0516-567220
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